
Francesc Alemany,
portaveu del GM d’ERC

Com valores el creixement d’un a dos regidors per part d’Esquerra en les darreres 
municipals?
Creiem que ha estat un premi a una tasca de molt mesos, i fins i tot anys. Érem molt 
conscients del moment complicat que representava per les nostres sigles però vàrem 
basar tots els nostres esforços en acostar-nos a la gent, escoltar-la i traslladar els seus 
neguits al nostre programa.

Donats els resultats de les eleccions, perquè no vau pactar amb ningú?
Sempre vam descartar el pacte de tots contra el PSC. No hem entrat en aquesta aventura 
per anar en contra de ningú, sinó per aportar les nostres idees i intentar treballar per 
un altre model de poble.
El pacte amb en Valentí el vàrem descartar perquè estem força allunyats del model 
de govern que ha imposat els darrers anys i perquè vam creure que calia un mínim 
rodatge, coneixement i confiança dels dos grups per tal d’avaluar la possibilitat de 
treballar conjuntament.

El mes de juliol vau presentar a ple un document signat per tots els partits de 
l’oposició que finalment es va retirar, per què?
Vam intentar consensuar des d’un bon inici aspectes formals no ideològics amb tots 
els partits amb representació a l’Ajuntament. L’equip de govern, però, no va atendre 
cap de les demandes plantejades des de l’oposició. Aquest fet va forçar que s’acabés 
convertint en una proposta de moció que, finalment, vàrem retirar per donar una 
oportunitat més al diàleg i per millorar-ne l’estructura.

És cert que hi demanàveu un ordinador, un mòbil i un despatx per tots els partits 
polítics?
Sembla evident que, havent-hi més regidors a l’oposició que a govern, compartir set 
persones de quatre grups polítics diferents el mateix despatx, el mateix ordinador i 
un únic terminal telefònic no és la situació més òptima per desenvolupar les nostres 
responsabilitats.
Per això, vàrem demanar poder utilitzar algun altre despatx compartit, acollir-nos a un 
contracte de telefonia gestionat des del Consell Comarcal, amb una tarifa d’1 cèntim 
per minut i un mini-portàtil per cada grup amb un valor d’uns 100 €.

En el ple de setembre vau demanar una retallada dels sous dels càrrecs electes. La 
primera intenció però, va ser demanar una assignació econòmica per als grups 
municipals. Per què aquest canvi d’actitud?
De fet, seguim pensant que qui treballa ha de cobrar, i hem intentat introduir un debat 
seriós i responsable al voltant de les condicions de treball de l’oposició. En la recent 
campanya electoral se’ns va dir que la situació econòmica de l’ajuntament era bona. 
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Esquerra Palafolls va ser l’única força al Ple que va votar en 
contra de la proposta de traslladar –amb una subvenció ja 
aprovada de la Diputació- la caserna de policia i el jutjat de pau 
a les antigues escoles, al cor del poble. Es tracta d’una de les 
zones més transitades, on la velocitat, a més, està reduïda a 
30km/h.  Esquerra va defensar que això suposa un greu perju-
dici per a les activitats que actualment desenvolupen l’Esplai 
El Pas i el MiD. Però la proposta inicial de canvi d’usos es va 
aprovar igualment amb els vots de PSC, PP, CiU i IC, malgrat la 
nostra proposta d’estudiar altres ubicacions millors.

L’Ajuntament ha demanat un nou préstec (398.000€ 
aprox.), amb l’obligació de liquidar-lo abans de finalitzar 
el mandat. El govern diu que és per anar cancel·lant les 
actuals pòlisses i per cobrir també despeses ordinàries. 
Esquerra es va posicionar en contra malgrat l’aparent 
bondat de l’objectiu, per la manca de concreció d’un 
calendari d’objectius de cancel·lació de les pòlisses i la 
voluntat relativa de prendre mesures d’austeritat des 
de l’Ajuntament.  La inexistència del citat calendari i 
l’augment de cancel·lacions de pòlisses i l’augment de 
l’endeutament del consistori (ja hi ha un préstec con-
tractat de 308.000€), argumenten el nostre vot en contra.

Esquerra Palafolls va registrar una moció pel passat Ple per tal 
de consensuar una declaració des de l’Ajuntament per a dero-
gar la llei estatal 8/1972 d’autopistes.
Aquesta llei, de 1972, estableix, en el seu article 12.a, una boni-
ficació del 95% sobre la base imposable de l’Impost Sobre Béns 
Immobles de Naturalesa Urbana (IBI), per a les concessionàries 
d’autopistes. Aquesta bonificació representa un greuge molt 
important per la capacitat financera dels ajuntaments ja que 
implica una pèrdua sensible d’ingressos econòmics de cen-
tenars de milers d’euros anuals per un ajuntament com el de 
Palafolls.

Posteriorment, estudiant el tancament de comptes anuals i els préstecs que s’han demanat, hem vist que la situació real 
és molt complicada. A partir d’aquí hem proposat retallar temporalment, mentre no millora la situació, per garantir fer 
front a les necessitats més urgents i estalviar fins a 200.000€ en aquest mandat.

Quines seran les nostres prioritats per aquest mandat?
Tal i com dèiem en el programa electoral prioritzarem l’educació i el treball a favor de les entitats del municipi.
També les necessitats de la gent del dia a dia amb aquells problemes més propers i el recolzament els sectors productius 
del municipi, seran aspectes prioritaris.

Esquerra mou el poble

Vols llegir l’entrevista complerta? 
 Cerca-la ara a esquerra.cat/palafolls
  (secció documents)



preguntes al ple30 de setembre de 2011

Hi ha un STOP a la cantonada del carrer de 1. 
Baix amb el carrer Major, que queda tapat als 
ulls dels conductors i no el poden respectar, 
a causa de la tanca publicitària de l’obra que 
s’està realitzant a la mateixa cantonada. Quatre 
dies més tard ja s’ha solventat. Felicitem la 
regidora de governació.

Ens han explicat que a la zona industrial d’en 2. 
Puigverd, les voreres, hidrants i fanals estan 
en molt mal estat. L’Ajuntament no sap com 
sol·lucionar-ho, i a més hi ha molts robatoris 
de materials de reposició.

Hem preguntat 3. com ens afectarien les 
retallades a les subvencions de les llars 
d’infants municipals, i si han fet una previsió 
del que suposaria no ingressar aquestes 
subvencions. La regidoria d’Hisenda ens va 
comentar que hi ha una retallada del 25% amb 
caràcter retroactiu pendent de cobrar encara.

A la zona del carrer Conquilles els veïns ens 4. 
han fet saber que el servei de jardineria de 
l’ajuntament utilitza una desbrossadora per 
tallar l’herba. Aquesta aixeca pedres, que 
reboten als vidres i persianes dels veïns, 
provocant  desperfectes, ratllades, cops als 
vidres... l’equip de govern va dir-nos que no en 
sabia res i que ho comprovaria. 

Preguntem com afecten les 5. retallades de 
salut al nostre CAP i al servei d’urgències del 
CAP de Malgrat de Mar. Ens comenten que el 
CAP de Palafolls funcionarà com sempre. 
A partir del dia 17 d’octubre les urgències 
queden tancades al CAP de Malgrat, però que 
aquest tancarà a les  21.00 i no a les 20.00 
hores com fins ara. L’únic CAP que mantindrà 

el servei d’urgències és 
el de Pineda de Mar.  
Diuen que és un servei 
que s’utilitza poc i que la 
decisió ja està presa.

Demanem a la 6. 
regidora de la gent 
gran que en el plec 
de condicions del nou 
concurs per l’ús de la 

sessió del bar de jubilats 
del Casal d’Avis de 

Palafolls, s’inclogui un servei de menjador, 
per tal de que els avis per un preu reduït 
tinguin un lloc on anar a dinar. Que els horaris 
del Casal estiguin pensats per donar servei 
a la gent jubilada. Intervenen jubilats que han 
assistit al ple i demanen que el casal funcioni 
encara que el bar tanqui.

Preguntem si a la web de l’ajuntament on hi 7. 
ha els regidors, aquests poden tenir un enllaç 
amb el seu blog personal. Se’ns fa saber que 
no. Al·leguem que actualment un l’hi té, i a 
data d’avui han eliminat l’enllaç.

29 de juliol de 2011

El 1. Grup Municipal (GM) d’Esquerra Palafolls 
es felicita per veure finalment resolta la petició 
formulada al Ple de juliol de retirar les dues 
jardineres (foto) a l’inici del carrer Francesc 
Macià, que obstaculitzaven el pas de vianants, 
cotxets i persones amb discapacitats.

El 2. GM d’ERC va preguntar si el proper 
curs (2011-12) hi havia alguna proposta 
d’adequació dels vestuaris de l’escola de 
Música i Dansa.  Aquesta situació ja ha quedat 
resolta, volem agraïr la bona disposició de la 
regidora d’Educació, Ma Antonieta Petit,  per 
sol·lucionar aquest tema i per demanar-nos la 
nostra opinió per a millorar aquest espai.

abans

després

Per Susanna Pla,
regidora ERC Palafolls



Els militants d’Esquerra 
vam apostar el  passat 17 
de setembre per un canvi 
de direcció, deixant pas 
a una nova generació de 
dirigents encapçalada per 
l’Oriol Junqueras.
Aquesta nova direcció 
haurà de treballar per 
aconseguir un país 
socialment més just, 
així com ser capaços 
de capitanejar el cada 
dia més gran moviment 
independentista. Estem 
absolutament segurs que 
amb una bona gestió 
conduiran el nostre país 
cap a la llibertat en un 
breu espai de temps, 
que malgrat tot, a alguns 
se’ns farà més llarg del 
desitjat.

Nou pas per 
l’ independentisme

Jordi Pedemonte
president
Esquerra Palafolls

Opinió

Palafolls viu una gran Diada amb la 
I Marxa de Torxes per la Independència
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Dues-centes cinquanta persones van participar el passat 10 de setembre 
en la primera Marxa de Torxes per la Independència, que ha significat 
un èxit massiu d’implicació dels veïns i veïnes del nostre poble, als 
qui agraïm sincerament la seva participació, durant la mitja hora de 
recorregut.

La iniciativa, sorgida des d’Esquerra Palafolls, ha complert amb l’objectiu 
de donar sentit real a la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, 
en un moment en què el desinterès per part del govern municipal, havia 
aconseguit minvar tot el que representa aquesta jornada.

La Marxa va transcórrer pel centre del poble en un ambient festiu i amb 
molt jovent al ritme del grup de percussió creat per l’ocasió i integrat per 
palafollencs i palafollenques. El jove Aleix Freixa, va llegir el manifest 
que va culminar l’acte, cridant a seguir lluitant per la plena sobirania.

El cant dels segadors va tancar l’edició d’enguany de la Marxa de Torxes 
per la Independència al voltant de la mitjanit. Un cant que va ser interpretat 
amb la solemnitat que pertoca, per part d’una tenora i l’acompanyament 
musical de dues gralles i un timbal. Al final els participants es van 
quedar xerrant mentre gaudien d’un piscolabis amb coca i cava.

Twitter: @ERCPalafolls
Facebook: www.facebook.com/ERCPalafolls
Web: www.esquerra.cat/palafolls
mail ERC: palafolls@esquerra.cat
mail Francesc Alemany (portaveu GM ERC): alemanymf@palafolls.cat
mail Susanna Pla (regidora): placs@palafolls.cat

Contacta’ns

“La veritat pren força amb la notorietat i amb el 
temps, la falsedat amb la precipitació i amb la 
incertesa.” Tàcit.


